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Referat – Turneringsudvalget 

Dato 3. august 2014 

Sted SKYPE-møde 

Deltagere Sally Skaarenborg (SS), Søren Bødker Hansen (SBH), Allan 
Christensen (AC), Lars Guldbrandt (LG) 

Afbud Rikke Holm Petersen (RHP) 

Referent Lars Guldbrandt (LG) 

Nr. Punkt Kommentar/ beslutning/ opgave Ansvarlig 

1 Status Danmarksturneringen 

 
 

Silkeborg II 

Silkeborg modtager kreditnota, da de ikke 
ønsker at spille i Jylland/Fyn. 
 
Navngivning elite 
Weekendsamlingerne hedder eliterunder. 
 
Regler for Danmarksturneringen 

Tilrettede regler offentliggøres med beslutnin-
gerne fra Turneringsmødet i maj i uge 32. 
 
TU laver et notat for tolkning reglerne til elite-
runderne. LG laver udkast til næste Turne-
ringsmøde.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
LG 

2 Arrangør af slutspil 
- City Squash har ansøgt efter 

Turneringsrepræsentantskabs-

mødet  
 

Turneringsmødet besluttede på baggrund 

af en ansøgning fra Birkerød placere slut-

spillet der. Ansøgningen fra City Squash 

er ikke indkommet rettidigt, og TU kan 

ikke omgøre Turneringsmødets beslut-

ning. 

 

3 Placering af DM for juniorer 
- Klage fra Larry Thomas 
 

Turneringsmødet i maj besluttede JDM skal 
afvikles i februar 2015. Beslutningen fasthol-
des. 

 

4 Bolde Der udsendes en kasse bolde pr. tilmeldt hold 
til klubberne i løbet af efteråret. 

 

5 Aktivitetskalender 
- Indhold 
- Produktion  
 

Trykt A4-plakat med aktivitetskalenderen ud-
sendes til klubberne senest ultimo august 2014 
fra trykkeren. 

 

6 Gældende klubranglister Klubranglisterne skal følges til de enkelte hold-
runder for elitedivisionen. 

 

7 Spilleberettigelse Paragraf 18f er gældende for alle divisioner, og 
den gælder ikke hold i samme division. 

TU vil løbende i sæsonen følge anvendelsen af 
denne paragraf. 

 

8 Standardformular ved henvendelser 
til TU 

TU har besluttet at fremtidige henvendelser til 
TU skal ske via standardformular, som skal 
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udfyldes og fremsendes til TU. 

Formularen introduceres via forbundets hjem-
meside sammen med referatet af dette møde. 

Der arbejdes på, at den oprettes som formular 

i Squashportalen i løbet af efteråret. 

9 Næste møde Næste skype-møde afholdes onsdag den 3. 
september kl. 19 via SKYPE og Allan ringer op. 

Som minimum skal følgende behandles: 

- Godkendelse af notat om tolkning af 

regler for eliterunderne og guidelines 

til eliterunderne 

- Spilleregler og arbejdsdeling for ud-

valget 

- Nye ideer  

 

 


